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APROVADOS NA 2ª ETAPA - Planejamento e Operação de Transportes 
 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de          

Transportes (CCP-PPGET) convoca os aprovados da ênfase em Planejamento e          

Operação de Transportes na 2ª etapa do Processo Seletivo.  

 

 
Conforme o Edital 01/2020 - PTR/EPUSP 

“9.1. Os candidatos aprovados na segunda etapa estarão aptos a cursar 

disciplinas oferecidas pelo PPGET como aluno especial e deverão entregar 

cópias autenticadas dos seguintes documentos à Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP: 

● Cópia do RG ou RNE (não serão aceitos documentos de órgãos de classe); 

● CPF para brasileiros ou estrangeiros com residência permanente no Brasil, 

ou passaporte válido para estrangeiros residentes no exterior;  

Lista de aprovados na 2ª fase da ênfase em 
Planejamento e Operação de Transportes 

Candidato Curso 

Jose Carlos Fontoura Guimaraes Doutorado 

Marcelo Dias Fernandes Mestrado 

Rafael Godoy Bueno da Silva Mestrado 

Mariana Ohira Hashimoto Mestrado 

Mariana Segato Milanez Mestrado 

Paulo Júnio Moura Rosa Mestrado 

Rasiele dos Santos Rasia  Mestrado 

Renan César Silva Caldas Mestrado 
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● Diploma de graduação ou Certificado de Conclusão do Curso e de Colação 

de Grau, conforme estabelece o Artigo 37 do Regimento de Pós-Graduação da 

USP;  

● Foto: 1 (uma), no formato 3x4, recente, com fundo branco; 

Cópia do visto permanente ou temporário, se estrangeiro;  

9.2. A matrícula nas disciplinas deverá ser realizada conforme calendário 

divulgado pela Comissão de Pós-graduação da Escola Politécnica 

(https://www.poli.usp.br/ensino/pos-graduacao).” 

 

Período de Matrícula para alunos especiais: 01 a 05/03/2021 

O Requerimento de Matrícula e outras informações sobre a matrícula serão 

enviados em data oportuna para o e-mail informado pelo candidato no ato da 

inscrição. 

Dúvidas, enviar para o e-mail: ppget.poli@usp.br. 
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